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TRANSPARÊNCIA A SERVIÇO DO POVO 

Ata da vigésima quinta reunido da Sessão 
Ordinária da  Camara  Municipal de  Pogo  das 
Trincheiras- AL, no segundo período legislativo da 
décima sexta legislatura. 

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, a hora regimental, reuniram-se 
os Vereadores deste município, sob a Presidência do Vereador José  Cicero  Madeiro 
Júnior com secretaria da Vereadora Vilma Lima Cirilo que a pedido do Presidente fez 
a chamada, onde responderam além dos supras citados os seguintes presentes: Antônio 
Rafael Ferreira Ramos, Elisvfinio Alves da Silva, Janaani Silva Viana, José Orlando 
Vieira Martins e Renilmary Alencar Correia da Silva. Tiveram falta justificada os 
Vereadores:  Joao  Alves da Silva e José Renalvo Martins Caçula. Havendo número 
legal o Presidente iniciou a sessão e pediu a leitura da ata da sessão anterior, que após ser 
lida foi colocada em discussão, votada e aprovada por unanimidade. do Expediente 
constou os projetos de resolução de números 01/2021 que "CONCEDE 0 TÍTULO DE 
CIDADÃO HONORÁRIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS-AL, AO DEPUTADO 
FEDERAL ISNALDO BULHÕES BARROS  JUNIOR"  de número 02/2021 que 
"CONCEDE 0 TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE POÇO DAS 
TRINCHEIRAS-AL, AO DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ RONALDO MEDEIROS" 
de número 03/2021 que "CONCEDE 0 TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE 
POÇO DAS TRINCHEIRAS-AL, AO GOVERNADOR JOSÉ RENAN 
VASCONCELOS CALHEIROS FILHO". Constaram ainda as indicações números 32 e 
33/2021 de autoria do Vereador José  Cicero  Madeiro Júnior. Fido a leitura o Presidente 
deu inicio ao Pequeno Expediente onde fez uso da palavra o Vereador Antônio 
Rafael que cumprimentou a todos os presentes, ouvintes, intemautas, funcionários deste 
parlamento e iniciou seu pronunciamento dizendo que a estiagem em nossa regido 
preocupa a todos, pois são muitas as comunidades que ainda não tem a disponibilidade 
de água encanada, isso acarreta muitos pedidos de carros-pipa com água potável da 
comunidade aos  politicos  das duas esferas municipais. Disse ainda que o gestor e sua 
equipe estão lutando para conseguir mais perfurações de poços artesianos para as 
comunidades mais carentes de nosso municipio. O vereador comentou  quo  a maior parte 

de nossa população vive da roça e que sofre com dificuldades financeiras e 
vulnerabilidade social. Parabenizou os moradores do Povoado Quandu por neste 
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momento estarem recebendo uma creche, onde já foram iniciadas as obras! Finalizou seu 
pronunciamento parabenizando toda a população pela passagem do Dia do Nordestino. 
passou fazer uso da palavra o Vereador Vaninho Rocha que cumprimentou a todos os 
presentes, ouvinte e internautas. Iniciou seu pronunciamento dizendo que entende o fato 
de nenhum poder conseguir atender toda a população com os pedidos de água potável 
através de carros-pipa, porém pediu ao poder executivo, que através da secretaria de 
transportes, realizem um planejamento para que possam atender a maior demanda dentro 
das possibilidades. 0 Vereador Vaninho Rocha divulgou valores que entraram nos cofres 
públicos de nosso municipio e disse ser muito dinheiro para pouco serviço. 0 vereador 
também fez diversas reclamações quando se trata de trabalho da gestão atual como: 
estradas precisando de reformas, pinturas de prédios públicos, entre outras, segundo o 
vereador já fazem dez meses e até agora nada foi feito. Disse ainda que vê um ponto 
positivo na gestão, que é a contratação de pessoas que nunca tiveram oportunidades de 
trabalhar pelo municipio. 0 Vereador finalizou reclamando de uma empresa que está 
gerenciando o pessoal contratado que prestam serviços para o municipio, que segundo 
ele, a mesma tem descontos absurdos e não paga décimo terceiro e nem férias. Fez uso 
da palavra a Vereadora Janaani de Tete que agradeceu a Deus pela oportunidade de 
estar nesta casa mais uma vez e parabenizou todas as crianças em nome do garotinho Luiz 
que se faz presente nesta sessão ordinária. Iniciou concordando com o vereador Vaninho 
Rocha, quando o mesmo diz que o municipio recebeu muito dinheiro e executou poucos 
serviços, citou várias questões que segundo ela o municipio esta em falta, como: falta de 
transporte escolar, falta de medicamentos controlados, volta as aulas para todos os alunos, 
entre outros serviços que a gestão poderia estar oferecendo. Janaani disse que esse ano 
foram perdidas muitas oportunidades e serviços, e perguntou! será que ano que vem vão 
utilizar as verbas deste ano? E continuou dizendo que a qualidade de vida em Poço das 
Trincheiras - AL está péssima. Segundo a vereadora o municipio está perdendo muitos 
alunos para os municípios vizinhos, isso é muito ruim para nossa cidade, disse Janaani! 
Comentou sobre os contratados pelo poder executivo que recebiam seus salários integrais 
e hoje muitos recebem pouco mais do que quinhentos reais, onde falta pronunciamento 
por parte da prefeitura para esclarecer o motivo desses descontos, disse ainda aos demais 
vereadores que essa cooperativa precisa ser fiscalizada. Cobrou mais uma vezos EPIs da 
classe dos garis. Pediu a população consciência na hora de utilizar a água de suas 
cisternas, Finalizou suas palavras lendo uma mensagem para todos os nordestinos pela 

passagem do seu dia. Passou a fazer uso da palavra a Vereadora Renilmary Alencar 
que cumprimentou a todos e iniciou perguntando. Cadê os serviços? faltando 
medicamentos, médicos, óculos, próteses, exames, estradas, serviços na agricultura, EPIs 

para os garis, quadras fechadas,  kit  merenda pela metade, falta de transporte escolar, 
faltam acontecer no municipio ações de verdade, o que estamos vendo é fantasia na 
cabeça de muitos e o dinheiro não sabemos para onde vai, disse a Vereora! Os garis da 
cidade reclamam da falta de material e quando procuram a secretaria responsável dizem 
que é de responsabilidade da cooperativa. Continua a falta de transportes escolares na 
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regido do Tapuio, Serra do Almeida, pais reclamam da superlotação e a falta do cuidador 
para acompanhar os alunos e alegaram que existia na gestão anterior. Continuou dizendo 
a Vereadora Renilmary que agricultores da Moita dos Pulças, reclamam pelo não 
atendimento com a batedeira de milho e tiveram que pagar para bater seus grãos e a 
prefeitura não atendeu ao pedido dos mesmo. Já na área da saúde mulheres reclamam que 
não conseguem marcar exames de mamografia e apresenta os números de 2018 a 2020 e 
faz o apelo para que dêem atenção a essas marcações, a vereadora apresentou os dados 
das ações de 2017 quando a mesma foi secretária e finalizou parabenizando todos os 
nordestinos pelo seu dia. Sem mais inscritos para o pequeno expediente o Presidente 
Júnior passou para a Ordem do Dia onde baixou os projetos de resolução supracitados 
para as comissões competentes. Nada mais a tratar o Presidente encerrou a sessão e eu 
Romário Henrique Palmeira Wanderley Redator de Atas desta  Camara  Municipal, redigi 
e digitei essa ata que vai abaixo datada e assinada. Sala das Sessões da  Camara  Municipal 
de Poço das Trincheiras Alagoas, em 08 de outubro de dois mil e vinte e um 
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